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Olcsóbb lesz 
a grape-fruit 

A Dclkcr 8500 tonna kubai 
grape-flruitot vásárolt, a tapasz-
talatok szerint azonban a hazai 
vásárlók körében ez a gyü-
mölcs még mindig nem túlságo-
san népszerű, noha nagyon 
egészséges és vitamindús. A 
Delker ezért kezdeményezte, 
hogy kiskereskedelmi partne-
rei november 14-töl az eddigi 
26 forint helyett 22 forintért 
árusítsák a grapc-fruitot. s en-
nek megfelelően ó csökkentett 
nagykereskedelmi áron adja át 
hétfőtől kezdődően a szállítmá-
nyokat. Mivel ez a gyümölcs 
szabadáras termék, a kiskeres-
kedelemnek nem kötelező 
csökkentenie az árat. várha-
tóan azonban a legtöbb üzlet-
ben olcsóbb lesz a grape-fruit. 

Banánból többet ígér a Dél-
ker. mint tavaly, a szállítmá-
nyok Nicaraguából és Kolum-
biából érkeznek, s az árusítást 
országszerte november 15-én 
kezdik meg. A tárgyalások még 
nem fejeződtek be. de várható, 
hogy kétszer annyi banán kerül 
az üzletekbe, mint az elmúlt 
télen. Igaz. az ár magasabb 
lesz, kilónként 57 forintért áru-
sítják a jó minőségű közép-
amerikai banánt. 

Mediterrán narancsból, va-
lamint a Szovjetunióból, illetve 
Törökországból származó 
mandarinból is érezhetően 
jobb lesz a kínálat a tavalyinál, 
s megkezdték görög, török és 
albán partnerekkel a tárgyalá-
sokat fügevásárlásról is. 

(MTI) 

Bélyegkincstár '87 
A Magyar Posta az IW7-hen 

forgalomba bocsátott alkalmi és 
általános forgalmi bélyegeket tar-
talmazó évkönyv. „Bélyegkincs-
tár '87" árusítását kezdi meg de-
cember l-jétöl. Az évkönyv 10500 
példányban szürke és ll(K) pél-
dányban fekete színű kötésben 
készült. Speciális kiadványként 
tartalmazza az Amerikai —Szov-
jet Csúcstalálkozó elnevezésű bé-
lyegblokk fekete nyomatát is. 

Egy félreértés ürügyén 

Tüntet(het)-e az egyház? 
Van. amikor még az elírá-

soknak is jótékony a hatása. 
Néhány héttel ezelőtt a bős-
nagymarosi vízlépcsőrendszer 
ellen tüntettek Szegeden a Du-
gonics téren. Akkor azt írtam, 
a katolikus egyház szervezte a 
demonstrációt. Pedig nem így 
volt. Igaz, hogy vallásos érzü-
letű emberek is felszólaltak, 
ám nem ők voltak a szervezők. 
Az írás megjelenése után fel-
hívtak és közölték: a katolikus 
egyház nem is szervezhet tün-
tetést! 

Mondják, hibájából is tanul-
hat az ember. Tehát a kérdés 
— valóban szervez-e, szervez-
het-e tüntetést az egyház? — 
megválaszolására felkértem 
Máté Tóth András laikus teo-
lógust és Gyulay Endre sze-
ged-csanádi megyéspüspököt. 

A hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyról 

Jogi 
tanacsok 

J. S.-né szegedi olvasónk a 
hivatásos nevelőszülői mun-
kaviszony létesítésének fel-
tételeiről érdeklődik. Sze-
retne ilyen munkát vállalni, 
ezért kéri ismertessük mi-
lyen feltételeknek kell meg-
felelnie és hány gyermeket 
kell nevelni. 

A hivatásos nevelőszülői 
munkáról a 28/1986. (VIII. 
31.) MM számú rendelet intéz-
kedik. Hivatásos nevelőszülő-
ként munkát nagykorú büntet-
len előéletű állampolgár vállal-
hat. Nem lehet szerződést 
kötni azzal, akinek szülői fel-
ügyeleti jogát a bíróság meg-
szüntette; illetve azzal akinek 
ez a joga szünetel, kivéve, ha 
gyermeke a különéld másik* 
szülő felügyelete alatt áll. Há-
zasságba^ éló személy akkor 
foglalkoztatható, ha házas-
társa az állami gondozásban 
lévó kiskorúak saját háztartá-
sában történő neveléséhez 
hozzájárul. 

A nevelőszülő e munkavi-
szony keretében arra kötelezi 
magát, hogy a nála elhelyezett 
gyermekeket saját háztartásá-
ban tartja, gondozza, testi, ér-
telmi és erkölcsi fejlődésük ér-
dekében minden tóle elvárha-
tót megtesz. A hivatásos neve-
lőszülőnek öt-tíz gyermek ne-
velését kell vállalnia Különö 

sen indokolt esetben a gyer-
mek fogyatékossága, súlyos 
személyiségzavar, vagy egyéb 
különleges nevelést indokolt 
körülmény esetén a gyerme-
kek száma ennél kevesebb is 
lehet. Legalább három gyer-
mek neveléséről azonban ilyen 
körülmények között is gondos-
kodnia kell. A fizetésről a 
12/1986. (VIII 31.) ÁBMH 
számú rendelet intézkedik. A 
rendelet a következőket írja 
elő: Az 1. bércsoportba (öt 
állami gondozott nevelés ese-
tén) 3 — 9 ezer forint, a 2. bér-
csoportban (ötnél több gyer-
mek nevelésénél, 3500 — 
10500 forint, a 3. bércsoport-
ban pedig (amely azokra terjed 
ki. akik három vagv ennél 
több. különleges gondviselést 
kívánó gyermek nevelését vál-
lalják) 4000-11 000 forint. A 
hivatásos nevelőszülő személyi 
alapbére tartalmazza az esetle-
ges bérpótlékokat is. A szemé-
lyi alapbéren felül annak tíz 
százalékáig terjedően túlmun-
kaátalány állapítható meg, 
amely magába foglalja a sza-
badnapon. a heti pihenőnapon 
és a munkaszüneti napon telje-
sített túlmunka ellenértékét is. 

Munkáltatóként ebben az 
esetben a gyermek- és ifjúság-
védő intézet szerepel. A mun-
kaviszony létesítésére vonat-
kozó szerződést a dolgozóval 
ez a szerv köti meg. 

Dr. V M. 

lom támogatását. Sót még azt 
is. hogy akik ennek a társada-
lomnak az ellenségei, azokat 
egy házi eszközökkel is elítélik. 

— De 1950 már régen volt! 

— Szerencsére 1987 óta 
megpezsdült a közélet, mind 
az állami, mint az egyházi. Saj-
nos. a katolikus egyház hierar-
chiája továbbra is kritikátlanul 
támogatja a monolitikus kor-
mányzást. így természetesen a 
nagyobb keresztény egyházak 
nem szerveznek kritikus hang-
nemű demonstrációt. Az egy-
házaknak a szegények, az el-
nyomottak, jogfosztottak ol-
dalán kell fellépniük. Mint 
ahogy a politikai teológia" egyik 
neves alakja mondta: „Az egy-
ház a társadalomnak intézmé-
nyesült kritikája." 

— Mit jelent az, hogy laikus 
teológus? — kérdezem Máté 
Tóth Andrást. 

— Azt jelenti, hogy nem va-
gyok felszentelt pap. bár elvé-
geztem Szegeden a teológiai 
főiskolát. Tagja vagyok egy bá-
zisközösségnek. amit nem kü-
lönösebben szeretnek. Tagad-
juk a katonai szolgálat szüksé-
gességét. Egyébként munka-
helyem Szegeden, a felnőtt 
ideggondozó intézetben van. 

— Ön részt vett ezen a tünte-
tésen. Mégis azt mondja, nem 
önök szervezték... 

— Valóban így van. Ma-
gyarországon 1950-ben meg-
egyezés jött létre az állam és az 
egyház között, melyet augusz-
tus 30-án kötöttek meg és szep-
tember l-jén a Kis Újság hozta 
napvilágra. A megegyezés 
alapján az egyház vezetősége 
megígérte az új, épülő társada-

Valóban ennyire apolitikus 
a katolikus egyház? A közel-
múltban rendezték meg Szege-
den a Magyar Demokrata Fó-
rum tanácskozását, a népese-
dési problémákról. Erre meg-
hívták Gyulay Endrét, a sze-
ged-csanádi megyéspüspököt. 
O nem ment el a rendez-
vényre. ám levelet küldött. 
"Néhány idézet az írásból: 

„A jegyeseket úgy kell elin-
dítani a házasságba, hogy meg-
gondoltan. egv életre szólóan 
kössék meg azt, ismerve egy-
más és születendő gyermekeik 
iránti kötelességeiket... Hogy 
felelősek tetteikért, szexuális 
tetteikért is és olyan erkölcsi 
tisztaságban nevelődjenek, 
hogy erejük legyen egy önmeg-
tartóztatásra." 

— Nem mentem el erre a 
fórumra, mert szerintem az 
egyház ne vegyen részt konk-
rét politikai megmozduláso-
kon. Ezzel nem azt mondom, 
hogy bizonyos esetekben nem 
kell politizálnunk. Temészete-
sen kell. Felemeljük szavunkat 
például a művi terhességmeg-
szakításellen. Nemrégiben lát-
tam egy „horrorfilmet", amely 
amerikai szülész-nőgyógyász 
professzor által elvégzett abor-
tuszról készült. Címe: A néma 
sikoly. A főszereplő ebben 
egyetlen szót sem szólt, pedigö 
van a középpontban, ó lesz a 
meggyilkolt. Az ultrahanggal 
működő műszer mindent pon-
tosan mutat. Mutatja a 12 he-
tes magzatot, melynek már ki-

vehető a szája, az orra, a kopo-
nyája, végtagjai. Észlelhető a 
szívverése is. Egyszeresük sö-
tét folt jelenik meg a képernyő 
alján. Megindult a méhszájnál 
felfelé valami. A kicsi észleli a 
betolakodót, ide-oda kezd mo-
zogni. Mind gyorsabb a moz-
gás, dobálja magát a képernyő 
bal sarka felé, hogy távolabb 
legyen az eszköztől. A szívve-
rés felgyorsul. Profilból lát-
ható: a kicsi szája kinyílik. íme 
itt a néma sikoly. Védelmet 
kér. élete veszélyben van. 

Tovább is folytatódik a film, 
egészen a magzat haláláig, s a 
püspök elmondja, elkötelezet-
ten kell szólniuk az abortuszok 
ellen. Védeni kell az erkölcsi 
alapokat minden erővel. Ez is 
politika. 

— Az egyház és annak tagjai 
nem szerveznek, nem is vesz-
nek részt tüntetéseken? 

— Nézze, mikor én gimná-
ziumba jártam, ugyancsak 
megtiltották, hogy részt ve-
gyünk a demonstrációkon. 
Erre mi kimásztunk az alagsor-
ból és mégiscsak elmentünk. 
Ezzel nem azt mondom, hogy 
szervezünk ilyeneket, részt ve-
szünk rajtuk. Az erdélyi falu-
rombolás ellen szervezett meg-
mozduláson én is ott voltam, 
ám nem szerveztem semmit. 
Abban nem akadályozhatom 
meg híveinket, hogy részt ve-
gyenek ezeken a.demonstrá-
ciókon. 

— Mi az álláspontja az egy-
háznak a sztrájkokkal kapcso-
latban? 

— A püspök, vagy az egy-
ház más személyisége nem 
szervez sztrájkot. Am senki-
nek nincs tilalma az egyház-
ban. hogy ezeken részt vegyen. 
Pápai dokumentumok mond-
ják ki. normális munkabérhez 
mindenkinek joga van. 

— Ezek szerint az utóbbi 
időben nem élénkült meg az 
egyház politikai tevékenysége? 

— Mi már az ötvenes évek-
ben is megkülönböztetett fi-
gyelemmel foglalkoztunk az if-
júsággal. Sajnos, ekkor e tevé-
kenységünk nem kapott nyil-
vánosságot. Mostanában a 
sajtó számára egyre érdeke-
sebbek vagyunk. Ha a tevé-
kenységünk határai érdeklik: a 
helsinki záróokmányban min-
den benne van. 

Stein Zoltán 

Szeged a hazai lapokban 
1988/46 

Küldöttek a városi pártértekezle-
ten : Szegedről... / - m i - = Taurus 
Hírlap. - okt 26. - Szerző: Millei 
Ilona. — A gumigyárból 

Ifjú szakmunkások vetélkedője Sze-
geden = Taurus Hírlap. — oki. 26. 

A Művelődési Minisztérium állás-
pontja : Válasz a szegedi egyetemis-
táknak / H. L = Magyar Hírlap. — 
okt 28. — Követeléseikre 

Szegedi muzsikusok sikere Évad-
nyitó hangverseny Szolnokon I Szath-
máry Judit = Szolnok Megyei Néplap 
— nov. 5. Kritika a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekar koncertjéről. 

Mi volna etikus? / (d. kiss) - Ma-
gyar Hírlap. — nov 8. — (Jegyzet). — 
Szerző: I) Kiss János. — A városi 
tanács elnökének telekugyéröl. 

Cikkünk nyomán — Szegeden felül-
vizsgálják a cigányságot érintő tanácsi 
határozatot = Népszabadság. — nov. 
8 . 

Műszakilag megfelelő volt a Szegedi 
Volán autóbusza = Népszabadság. — 
nov. 8. — Befejezték a magyar hatósá-
gok a jűl 19-i jugoszláviai baleset \ izs-
gálatát. — Ua. Népszava. — nov. 8. 

Vetik a téli primőröket: Szegedi kis-
kertekben = Esti Hírlap. — nov. 9. 

Téglaügy, vagy valami más? : Újabb 
fegyelmi, új tények nélkül : Boldizsár 
Sándor űj okokat említ / M I Gv -

Magyar Hírlap. — nov 9. : ill. — 
Beszélgetés Boldizsár Sándorral, a 
Csomiép igazgatójával. 

Ki építette a magas házakat? : Két 
levél Szegedről / Borvendég Béla. S I 
= Magyar Hírlap. — nov. II . — Vá-
lasz az okt 29-i számban megjelent dr 
Komócsin Mihály-interjűra. 

Cserkészkonferencia Szegeden : A 
cél — jellemes, ónálló hazafiak neve-
lése / (lengyel) = Magyar Hírlap. — 
nov. 11. — Szerző: Lengyel András 
György. 

Konferencia a cserkészmozgalom-
ról Szegeden : 120 ország — 16 millió 
tag / (halász) = Magyar'Nemzet. — 
nov. 11. — Szerző: Halász Miklós. 

Szülőföldjétől soha nem szakadt el / 
Polgárdy Géza Reformátusok 
l apja — nov. 13. : ill. — Vasváry 
Ódonról, a Somogyi-konyviár egyik 
adományozójáról. 

Sérült madarak szenvedélyes gyó-
gyítói : Vércse a kombináltszekrényen 
/ Tandi Lajos = Vasárnapi Hirek. — 
nov. 13. : ill. — Mihály László és 
felesége a Mérei utcában. 

A Szegedi Balett fellépése az Ope-
rettszínházban / Gelencsér Ágnes = 
Magyar Nemzet. — nov. 14 — Kri-
tika. 

Nyilvánosság és demokrácia : A sze-
gedi pártértekezletról / Sz Simon Ist-
ván =* Pártélet - 11 sz 
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V Í Z Á L L Á S 
A Tisza vizél lésa S z e g e d n é l plusz 66 c m (apadó) 

SZÁZ ÉVE 

tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Test-
gyakorlók Köre (MTK) Sportolói már a 
százaótorduló elólt mint az úszás, a birkó-
zás. a kerékpározás és a labdarúgás átté-
rői váltak ismertté Szakosztályaiban |elen-
leg lóbb mint másfélezer versenyző spor-
tol 

NYOLCVAN ÉVE 

szulelett Birkás Imre (1908-1964) épító-
munkás, a munkásmozgalom harcosa 

NAGYSZÍNHÁZ 

esle 7 órakor Mohács (Juhász-Jancsó bér-
lel). 

KISSZlNHÁZ 

este 7 órakor Találkozások | balettest lóbb 
tételben Blaha 1 bérlet). 

MOZIK 
Vörös Csillag: délelőtt 10 órakor Háló-

szobaablak (színes m b amerikai film IV. 
helyár1} délután fél 4 órakor Az erdó kapitá-
nya (színes magyar rajzfilm.) Háromne-
gyed 6 és 8 órakor Mr, Universe (színes 
magyar film ). 

Fáklya: léi 3 órakor Barnabás a sárkány 
(színes lengyel mesesorozat) Háromne-
gyed 5 és 7 órakor A kíméletlen (színes 
Irancia krimi IV helyár! Csak 16 éven 
felülieknek'). 

Szabadság: 3 órakor A Pál utcai fiuk 
(színes magyar-amerikai Ilim ) negyed 6 
és (él 8 órakor Hálószobaablakok (színes, 
m b amerikai lilm. IV helyár'). 

Filmtéka: fél 6 és fél 8 órakor A leg-
szebb eiszaka (színes spanyol lilmvigiá-
lek l 

Kiskorossy halászcsárda: (videomozi) 
délután 4 es este 8 orakor Dune (színes 
angol sci-li lilm ). 

Eva presszó: este 8 órakor Mennykő 
ököl (színes hongkongi karatefilm ) 

Nyugdí|asmozi: délután 5 órakor Egy 
bolond százai csinál (magyar lilmvigiálek) 

ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTAR 

Klauzál lér 3 szám (13/57-es) Esle 8 
órától reggel 7 óráig. Csak surgós esetben' 

BALESETI, SEBÉSZETI 
ÉS UROLÓGIAI 1 

FELVÉTELI ÜGYELET 
Ma a balesetei szenveóell személyeket 

a II. kórház (Tolbuhin sgl 57) veszi fel. 
sebészeti felvételi ugyeletel az I sz Sebe-
szeli Klinika (Pécsi u 4 ). urológiai felvételi 
ügyeletei a II korház tart 

A balesetet szenvedett gyermekeket a 
kórház baleseti sebeszeli osztályán, az 
egyéb sebészeti gyermekbelegekel a se-
bészeti klinikán látják el 

BUDAPEST 2. 

17 30 Képuiság 
17 35 A Pécsi Körzeti Stúdió műsora 
17 40 I Salonisll — Útihlm a zenekarról 
18 10 Dél-allóldi Magazin - A Szegedi 

Körzeti Stúdió műsora 
19 10 Auló-molorsporl 
19 30 Bizánc ezer esztendeje - NSZK 

rövidfilmsorozat 7. 
20.00 Reinitz Béla (ism.) (FF) - (Születé-

sének 110. évfordulójára!) 
20 25 Spanyolország-Írország vb-sele|-

lezó labdarugó-mérkőzés -
A szünetben Hiradó 2. 

22 15 Képuiság 

BELGRÁDI 

8 30 A kis varázsló 
9 00 Oktatómusor 

10 35 Kocka, Kocka, Kockácska 
11 05 Raizfilm 
11 20 Nagyszünet 
1155 Létért való küzdelem 
16 50 Hiradó magyarul 
17 30 A kis varázsló (bábfilm) 
17 55 Ra|Zlilm 
18 00 Ismeretterjesztő műsor 
18 40 Vetelkedó 
19 15 Raizlilm 
19 30 Hiradó 
20.00 Tea Archimedesz kerlieben 

(Irancia film) 
2135 Az ENSZ és a biztonság 
22 05. Híradó 
22.25 Éjiel is. nappal is 

BELGRÁD 2. 

15 25 A kedd éjszakai músór ismétlése 
17 30 Hiradó 
18 00 Belgrádi műsor 
19 30 Híradó 
20 00 Zenei esi 
21 30 Huszonnégy óra 
21 35 Művészeti est 

ÚJVIDÉK 

16 50 Hiradó 
17 30 A kis varázsló 
18 00 Az egészség és az élei 
19 00 Ma 
19 15 Raizfilm 
19 30 Híradó . 
20.00: Shakespeare a tévéképernyőn 

O © Rádió 

ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET 
Este 7 órától reggel 7 óráig a felnóttla-

kosság részére Szeged Hunyadi János 
sgl 1 sz alatt Teleton 10-100 

GYERMEKORVOSI 
ÜGYELET 

Munkanapokon 13 órától másnap reggel 
tél 8 óráig, szombaton, vasárnap és mun-
kaszüneti napokon reggel léi 8 brálól más-
nap reggel lel 8 óráig a Lenin krt 20 sz 
alatti körzeti gyermekorvosi rendelőben 
történik a surgos esetek orvosi ellátása. 

GYERMEK 
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 

ÜGYELET 
Ma esle 19 órától holnap reggel 7 óráig a 

Ful- Orr-Gégeklinika tartja. Szeged. Lenin 
krt 111 Teleton 21-122 

FOGORVOSI ÜGYELET 
Hélfólól pentekig 22 órától reggel 6 óráig 

szombaton reggel 7 órától hétló reggel 7 
óráig Szeged Zöld S u 1 - 3 Teleton 
14-642 

SOS LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT 

Mindennap esle 7 órától reggel 7 óráig 
Teleton 11 -000 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 
54-773. 

Hétlőn és csütörtökön délután 3 órától 6 
óráig hívható 

KOSSUTH 

8 20 Eco-mix 
8 50 Huszka Jenő daljátékaiból 
9 46 Muzsika gyerekeknek 

10.05 Rádiószínház 
• 10.57 Soltész Rezsó énekel 
11.24 A mesemondó juhász — 

riportmúsor 
12 45 Törvénykönyv 
13 00 Klasszikusok délidőben 
14 10 A magyar nyelv századai — (ism.) 
14 25 Operaslágerek 
15.00 A Népzenei Hangos Újság 

melléklete 
16 05 215 eve szúleteti Csokonai Vitéz 

Mihály — Lukácsy Sándor műsora 
17 00 Az egyszeregy és az abc 
17 30 Örökzöld lilmmelódiák 
16 02 Bodnár György könyvszemléje 
19 15 A Rádió Kabarészinpada 
20.17 L|adov kél szimfonikus koltemenye 
2100 Diszkotéka 
22 00 Hírvilág 
22 30 Oltárkövek a Duna mélyén 
22 45 Mozart Mannheimi szonáták 2 
2335 Madrigálok 

Tévé 
BUDAPEST 1. 

8 55 Tévótorna nyugdíjasoknak 
9 00 Képú|Ság 
9 05 Vezényel Danny Kaye 11/1 rész 

(Feliratos!) Amerikai lilm (ism ) 
10 15 Regi mesterek - NSZK 

tóvéfilm (ism.) 
11 00 Képújság 
16 55 Hirek 
17 00 RTV Kózönségszolgálal 
17 05 Exolic együttes felvételeiből 
17 30 Útravaló - Bemutatkozás (ism ) 
18 00 Nemcsak nőknek 
18 15 Reklám 
18.25: Tévélorna 
18 30 Cim-cim — Irodalmi rejtvénymüsor 

gyerekeknek 
18 50 Esti mese 
19 10 Álljunk meg egy szóra' 
19 25 Reklám 
19 30 Híradó 
20 00 Reklám 
20 05 Fórum - az Országos 

KlSZ-értekezlet előtt 
21 05 Reklám 
2110 Az Örökség - Francia tévéfilm 
22 30 A hét műtárgya 
22 35 Hiradó 3 

PETŐFI 

8 05 Idősebbek hullámhosszán 
8 50 Külpolitikai figyelő 
9 05 Napközben 

12.10 Sebestyén András Két letel 
táncritmusban 

12 18 Útikalauz üdülőknek 
12.23 Dunántúli népdalok 

és láncdallamok 
13 05 A tegnap slágereiből 
14 00 Nagy nevettetők 
15 05 Zenerulett 
17 05 Kölyokrádió 
17 30 Ötödik sebesség 
18 30 Garázs 
19 05 Operetlparádé 
19 55 Albumajanlat 1 
20 50 A lengér alatti régeszet szenzációja 
21 05 Tanakodo 
22 00 Töltsön egy órái kedvenceivel' 
23 10 A dzsessz története 27 
23 50 Gilberto Gil uj dalaiból 

BARTÓK 

9 08 Lebotka Gábor orgonahangverse-
nye a Mátyás templomban 

10 20 Operalelvételek 
11 05 Pillanatkép 
11 10 Zenekari muzsika 
12 39 Az Oroszlányi Szénbanyák Kon-

cert-lűvószenekara játszik 
13 05 Tudományos magazin 
13 35 Operába hívogató 
14 06 Két prímás egyéniség 2 rósz 

Cse|tei István 
14 28 Magnósok ügyelem! 
15.08 Spanyol muzsika 
15.45. Csajkovszkij: A Pikk Dáma — 

opera 
18 30 Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor 
19 35 Hándel-muvek 
20 15 Külföldi tudósoké a szó 
20 30 Portré Kovács László nyugdí|as 

kőolajkutatóról 
20 50 Beethoven-szonáták 
21 20 Népdalszvitek. népdalváltozatok 
22 00 XX századi operákból 
22 40 Hangkepek muzsikaval 


